
الفعل  الطالب :؛  ؟ نعم ؟ الفعل منها ؟ نعم بني من الفعل منها أيش ؛ أنت من الذي ما أخذ السؤال الشيخ :

؛  من بان الطالب :إذا مبني مظهر؟  الشيخ :؛  مبعىن أظهر  الطالب : ؟ ؛ وأبان مبعىن أبان الشيخ :،  منها أبان

من أبان  الطالب :ال  الشيخ : بني ومبني  الطالب : ؛ ؛ لكن هذه مبني بان يبني فهو بني , من بان الشيخ :

؛ فيقال أبان الشيء أي أظهره،  صح من أبان الالزم ؛ ألننا قلنا لكم أبان تأيت الزمة ومتعدية الشيخ :؛  الزم

 ومن الناس من يتخذ ((. من قوله تعاىل:  ؟ نعم ؛ طيب نأخذ الفوائد ويقال أبان الصبح أي مبعىن ظهر وبان

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، اللهم صل  ؛  نعم الشيخ :  )) إذ تبرأ الذين اتبعوا (( ال شيخ لطالب :ا؟  ))

؛ يستفاد من  إىل آخره )) إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب : ((على حممد وآله؛ قوله تعاىل

ولو كانوا ينفعوم ما تربءوا  )) إذ تبرأ الذين اتبعوا ((هذه اآلية: أن املتبوعني بالباطل ال ينفعون أتباعهم؛ لقوله: 

 ((؛  ، والتباعد عنهم ومن فوائدها أيضا: أن األمر ال يقتصر على عدم النفع بل يقتصر على الرباءة منهم.  منهم

.  ومن فوائد اآلية: ثبوت  ذا أشد حسرة  على األتباع مما لو كان موقفهم سلبياوه))  إذ تبرأ الذين اتبعوا

. ومنها: أن اهللا سبحانه وتعاىل جيمع بني  )) ورأوا العذاب ((؛ ويتفرع عليه ثبوت البعث؛ لقوله:  العقاب

ه الذي كان يعظمه يف ؛ ألنه ال شك إن هذا أعظم احلسرة إذا صار متبوع األتباع واملتبوعني توبيخا وتندميا هلم

ومن فوائد اآلية: أن مجيع أسباب الباطلة تقطع  . ؛ فيجمع اهللا بينهم ويتربأ بعضهم من بعض الدنيا يتربأ منه أشد

؛ ذكرنا أن هذه  ؛ كل األسباب الباطلة اليت ال ترضي اهللا ورسوله ال تنفع صاحبها يوم القيمة ، وتزول يوم القيمة

، واستدللنا  ؛ فالرسل ال يتربءون من أتباعهم ؟ بالباطل خبالف املتبوعني باحلق اآلية يراد ا املتبوعون بأيش

 ((ومن فوائد اآلية اليت بعدها:   . )) األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين ((لذلك بقوله تعاىل: 

من فوائد هذه اآلية: أن هؤالء األتباع يتمنون أن  )) أ منهم كما تبرءوا مناوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبر 

؛ وما  ؟ غري ممكن ؛ وهو ممكن وال غري ممكن يرجعوا إىل الدنيا ليتربءوا منهم كما تربأ هؤالء منهم يف اآلخرة

ومن  . رات عليهم ))وكذلك يريهم اهللا أعمالهم حس ((يزيدهم هذا إال حسرة؛ وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: 



؛ فإم يتحسرون يف اآلخرة حتسرا  : حتسر هؤالء وأمثاهلم الذين فام يف هذه الدنيا العمل الصاحل فوائدها أيضا

؛ يف الدنيا قد حتسر  ؛ ألنه ندم ال ميكن االستعتاب منه ال نظري له وال يدور يف خياهلم اليوم وال يف خيال غريهم

 ((ومنها: إثبات نكال اهللا م؛ لقوله:  جرب هذا الشيء لكن هناك ما فيها.على ما فاتك لكن تسعى يف 

وما هم بخارجين من  : ((: خلودهم يف النار؛ لقوله ومنها . )) كذلك يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم

؟  وهو كذلك وهي موجودة اآلن وال ال )) من النار ((: إثبات النار، وأا حق؛ لقوله:  ومنها . )) النار

(( يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالال طيبا وال تتبعوا مث قال اهللا تعاىل:  موجودة، نعم هي موجودة اآلن .

 الشيخ :؟   األرض فيها أن النار يف قعربعض النصوص  السائل :.  )) خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

؛ األرض ما حفرنا ا ميكن  نقول واهللا أعلم الشيخ :كيف اجلمع بني إثبات هذا ونفي هذا   السائل :،  أي نعم

ومن فوائد هذه اآلية: إظهار  . ، يعين يف جهة سفلى لكنها ما هي يف األرض نفسها اهللا أعلم مبكان غري معلوم

 . )) مما في األرض حالال طيبا يا أيها الناس كلوا ((منة اهللا على عباده حيث أباح هلم مجيع ما يف األرض؛ 

؛ وهل يؤخذ من هذه اآلية  ومن فوائد اآلية أيضا: أن األصل فيما يف األرض احلل والطيب حىت يتبني أنه حرام

 (( يا أيها الناس ))؟ من قوله:  ؟ يؤخذ ما وجه ذلك ، بفروع الشريعة أو ال يؤخذ أن الكفار خماطبون بالفروع

، الصحيح أن الكفار  ، فيكونون خماطبني بفروع الشريعة وهذا هو الصحيح وهم داخلون يف هذا اخلطاب

؛ ألننا ندعوهم أوال  ، ال ؛ ولكن ليس معىن خطام بذلك أم يلزمون ا حال الكفر خماطبون بفروع الشريعة

؛ الدليل  بقضائها؛ وليس معىن كوم خماطبني ا أم يؤمرون  ؟ إىل اإلسالم مث نلزمهم بأحكامه إىل أي شيء

 فكيف نلزمهم بأمر ال ينفعهم )) (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال كفروا باهللا: قوله تعاىل:  على األول

قل للذين   ((؛ وأما الثاين إن معىن كوم خماطبني أننا ال نلزمهم بالقضاء الدليل قوله تعاىل:  ، هذا عبث وظلم

وهلذا ما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ممن أسلم أحدا ممن أن يؤدي  )) سلف كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد

: الفائدة  ؟ قال أهل العلم ؛ إذا ما الفائدة ، أو أن يقضي الصلوات ، أو أن يصوم شهر رمضان زكاته املاضية



إال أصحاب اليمين في  ((: زيادة عقوبتهم يف اآلخرة؛ وهذا يدل عليه قوله تعاىل:  من قول ما إم خماطبون ا

جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا نلم نك من المصلين، ولم نك نطعم 

إذا هذه اآلية رمبا  )) المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين

  : من فوائد هذه اآلية . اطبون باألصول باإلمجاع؟ على أن الكفار خماطبون بالفروع كما أم خم يستدل ا صاحل

؛ منهم من  فيه خالف بني أهل العلم الشيخ :؟   بقضائهابالنسبة مسلم الذي يتهاون يف الزكاة يؤمر  السائل :

؛ وهذا هو الصحيح أنه يؤمر خبالف احملدد  ؛ ابتداء الوقت حمدد وانتهاءه غري حمدد قال يؤمر؛ ألنه ما له وقت

 ((: حترمي إتباع خطوات الشيطان؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية  . ابتداء وانتهاء فال يؤمر به على القول الراجحوقته 

وهل من ذلك حترمي األكل بالشمال والشرب بالشمال؟  . ؟ أي نعم كذا يا غامن  )) وال تتبعوا خطوات الشيطان

شماله وال يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ال يأكل أحدكم ب (، لقول الرسول عليه الصالة والسالم:  نعم

؛ فإن معصية اهللا واستكبار عن أمره من  وجل ومن ذلك أيضا: معصية اهللا عز . ) بشماله ويشرب بشماله

؟ يقولون أول من قاس قياس  خطوات الشيطان . ومنها من إتباع خطوات الشيطان: القياس الفاسد ويش وجهه

أنا خير منه  ((؛ قال:  ملا أمره أن يسجد آلدم عارض هذا األمر بقياس فاسد؛ ألن اهللا  الفاسد إنه إبليس

،  فهذا قياس يف مقابلة النص  يعين فكان األوىل أنه هو الذي يسجدين نعم )) خلقتني من نار وخلقته من طين

لشيطان ، فإن احلسد من خطوات الشيطان؛ ألن ا ؛ ومن إتباع خطوات الشيطان أيضا: احلسد فاسد االعتبار

ود كثير من  ((،  ، وهو أيضا من دأب اليهود ؛ فاحلسد من إتباع خطوات الشيطان إمنا قال ذلك حسدا آلدم

وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات  )) أهل الكتاب يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم

 ((اجلملة مؤكدة بإن  )) إنه ((؟  ذها؛ من أين نأخ ومن فوائد اآلية: تأكيد عداوة الشيطان لبين آدم الشيطان .

؛ فإن قرن احلكم لعلته له  ؛ وذلك بقرن احلكم بعلته : ظهور بالغة القرآن ومن فوائدها . )) إنه لكم عدو مبين

، ذكرنا فيما سبق  ، والرتغيب أو الرتهيب املهم هلا فوائد ذكرناها فيما سبق ، واحلث فوائد؛ منها: الطمأنينة



 الطالب :؟  ؟ من يبينها ؛ قرن احلكم بعلته له ثالث فوائد  يبينها حجاج ولعلكم تستحضرواثالث فوائد 

؛ ثانيا: كمال الشريعة  فهو اطمئنان املخاطب الطالب :؛  التأكيد؟ ال لعل وهم األخ الشيخ :التأكيد، 

عموم احلكم بعموم  الشيخ : ، ، عموم احلكم اإلسالمية، وهو كمال الشريعة اإلسالمية؛ ثالثا: القياس على هذه

قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم  ((العلة 

؟ طمأنينة املخاطب إىل  ؛ أوال ؛ يستفاد منها الفوائد الثالثة تعليل )) فإنه رجس ((كلمة   )) خنزير فإنه رجس

، وأا ما تثبت  ، وحكمها وأسرارها ؛ وثانيا: ظهور مسو الشريعة وخبثه، وأنه حرم لنجاسته  حترمي هذا الشيء

؛ فكل من كان جنسا وإن مل يكن من هذه  ؛ وثالثا ؟ عموم احلكم بعموم العلة، يعين القياس حكما إال لعلة

لكم عدو  (( إنه؛ بقوله:  ومن فوائد اآلية: احلذر أو التحذير الشديد من خطوات الشيطان . الثالثة فهو حمرم

؛ كل عاقل يؤمن بالعداوة من أي نفس ال ميكن أن يتبع  وما أظن أحدا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا )) مبين

؟ نقول كل املعاصي  ؛ فإذا قيل ما هي خطوات الشيطان ؛ ففيه التحذير من إتباع خطوات الشيطان ذلك

؛ هذا مبتدأ  مبينا إنما يأمركم )) ((هللا تعاىل: مث قال ا  . خطوات الشيطان، كل املعاصي فإا خطوات الشيطان

؛ واحلصر إثبات احلكم يف املذكور  إمنا أداة حصر )) (( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ؛  الدرس الليلة ؟ نعم

؛ أثبت القيام لزيد ونفيته  ؛ فإذا قلت: إمنا القائم زيد ونفيه عما سواه هذا احلصر وقد مر علينا أظن يف البالغة

أي الشيطان؛ واخلطاب  )) (( إنما يأمركموقوله:  . ؛ يعين ما يأمركم إال بذلك، إال بالسوء إىل آخره عمن سواه

السوء كل ما يسوء من املعاصي  )) بالسوء والفحشاء ((؛  ؛ ألن اآليات كل سياقها للناس ؟ للناس مجيعا ملن

؛ وكذلك نكاح اإلنسان ما  ؛ فالزنا من الفحشاء الكبرية؛ فإا سيئات هذا السوء؛ الفحشاء املعاصي  الصغرية

الشيطان يعدكم  ((؛ وكذلك البخل بالزكاة الفحشاء  ، من الفحشاء ؟ نعم نكح أبوه من النساء من الفحشاء

 املهم أن السوء املعاصي الصغار؛ والفحشاء املعاصي الكبار؛ فهو يأمر ذا وذا؛  )) الفقر ويأمركم بالفحشاء

؛ لكنه يأمر ا ألنه إذا فعله اإلنسان مرة بعد أخرى فإنه  أن املعاصي الصغار تقع مكفرة باألعمال الصاحلة ؛ مع



؛ بعض الصلوات عسى أن تربئ الذمة  ؛ مث ال ندري أيضا هذه الصالة ما كل صالة تكفر يفسق ويقسوا قلبه

وأن تقولوا  ((وقوله:   . ان بقدر استطاعته؛ والصالة املكفرة هي اليت أكملها اإلنس فضال عن أن تكون مكفرة

يعين وبقولكم ؛ وأن وما  ؛ )) السوء ((معطوفة على ))  أن تقول )) (( أن تقولوا )) (( على اهللا ما ال تعلمون

 )) وأن تقولوا على اهللا ((يعين بقولكم؛  )) بالسوء ((جمرور عطفا على قوله:   دخلت عليه يف مصدر نعم

 ما ال تعلمون ((وقوله:  ؛ )) تقولون ((مفعول  )) ما )) (( ما ال تعلمون ((؛  تقولوا عليه أي تنسبوا إليه القول

، وأمساء؛ كل ما قيل على اهللا من هذه األربعة  ، وأحكام ، وأفعال يشمل كل ما قيل على اهللا؛ من أوصاف ))

؛ ومن أثبت هللا  أنه اسم له فقد قال على اهللا ما ال يعلم ؛ فمن أثبت هللا امسا ال يعلم فهو داخل يف هذه اآلية

فقد قال على اهللا ما ال يعلم؛ ومن نسب إىل اهللا فعال مل يفعل فقد    يعلم أن اهللا وصف نفسه ا نعمصفة مل

 ذا، فقال هذا حالل وهذا حرام واهللا مل يشرعه  ؛ ومن نسب إىل اهللا حكما مل يشرعه قال على اهللا ما ال يعلم

؛ كل من قال  ، واألفعال، واألحكام ، والصفات ؛ إذا فهو شامل أليش؟ لألمساء ؛ فقد قال على اهللا ما ال يعلم

 )) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((على اهللا ما ال يعلم فإنه داخل يف هذه اآلية، وفعله من أوامر الشيطان 

 من باب عطف اخلاص على العام )) السوء والفحشاء ((على  )) أن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((وعطف 

(( أن تقولوا على اهللا ما ال ؛ وقوله:  ، وهو أيضا إىل الفحشاء أقرب ؛ فإنه داخل إما يف السوء أو الفحشاء

ن : القسم األول: أ ؛ والقول على اهللا ينقسم إىل ثالثة أقسام قلنا اآليات يشمل هذه األنواع األربعة )) تعلمون

؛ املهم أنه جائز ويصل إىل حد  ؟ هذا واجب أو جائز ؛ فهذا ما حكمه يقول على اهللا ما يعلم أن اهللا قاله

 ، أشد األنواع ؛ فهذا حرام ؛ الثاين: أن يقول على اهللا ما يعلم أن اهللا قال خبالفه الوجوب إذا دعت احلاجة إليه

؛ ما  ؛ فصار القول على اهللا حراما حبالني ؛ هذا حرام أيضا قاله؛ الثالث: أن يقول على اهللا ما ال يعلم أن اهللا 

؛   ، وأحكامه ، وأفعاله ، وصفاته وأمساءه  . ؛ أو أن يقول ما يعلم أن اهللا قال خبالفه ؟ أن يقول ما ال يعلم مها

أمسع أن الشيطان  إذا قال قائل: أنا ال . ان أولياءه بذلككل هذه داخلة فيه القول على اهللا بال علم يأمر الشيط



هو يوسوس وكذلك هم ما يعملون إال السوء  الطالب :؟  ؟ نعم صاحل يأمرين فكيف أستدل أو أعرض أنه أمر

معناه أن اإلنسان إذا فعل معصية  الشيخ :؛  ؛ فكل أمر فيه معصية اهللا ورسوله فهو من أمر الشيطان والفحشاء

،  ؛ ما أحد يسمع أن الشيطان يقول افعل كذا افعل كذا ره بذلكأو قال على اهللا ما ال يعلم علم أن الشيطان أم

وجل  علم أن الشيطان أمره به. طيب قوله  ؛ لكن هو إذا فعل أو قال هذه األشياء اليت ذكر اهللا عز قل كذا

وأن تقولوا على   ((قوله:  ؛  أظن أننا قلنا نتكلم عليها ؟ نعم )) وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((تعاىل: 

؛ فالقائلني بأنه سبحانه وتعاىل ليس  يشمل القول على اهللا بذاته ، القول على اهللا بذاته))  اهللا ما ال تعلمون

؛ بل مبا  ؛ هؤالء قالوا على اهللا بال علم ، وال فوق العامل وال حتته ؛ وال متصل وال منفصل داخل العامل وال خارجه

؛ مثل من يقول إن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل  يشمل القول على اهللا بأمسائه وصفاته ؛ كذلك يعلم أن األمر خالفه

 ، وبصري بال بصر، وعليم بال علم، فهو عليم بذاته ال بعلمه هو وصفه ؛ فهو مسيع بال مسع ال تدل على صفات

شمل أيضا من أثبت بعض ؛ وي ؛ ما يثبتون صفة يثبتون أمساء ما تدل على معانيها ؛ وهؤالء املعتزلة واجلهمية

، أراد به كذا  ؛ مثل األشاعرة ، قالوا أراد بكذا مبعىن ؛ أراد به كذا ومل يرد كذا األمساء بعض الصفات دون بعض

؛ والثاين: أم  ؛ الوجه األول: أم نفوا ما أراد اهللا بال علم ؛ فقالوا على اهللا بال علم من وجهني ومل يرد به كذا

؛ قالوا  ؛ فقالوا مثال: استوى مبعىن استوىل، استوى على العرش يعين استوىل عليه وا أن اهللا أرادهأثبتوا ما مل يعلم

؛ والثاين: إثبام أن معناها  ؛ الوجه األول: نفيهم حقيقة االستواء بال علم على اهللا بال علم من وجهني

؛ مثل أن يثبتوا  القائلون على اهللا بال علم بأفعاله، فقالوا على اهللا بال علم من وجهني؛ كذلك  االستيالء بال علم

؛ هؤالء قالوا  ، يثبتوا أسبابا ما جعلها اهللا أسبابا كمثل املنجمني واخلراسني وشبههم هللا أسبابا مل جيعل اهللا أسبابا

ال كونا وال  ؛ فيقولون سبب وجود هذا كذا وكذا وهو ال يعلم أنه سبب له ، وخملوقاته على اهللا بال علم يف أفعاله

 ؛ هؤالء قالوا على اهللا بال علم ؛ مثل الدبلة يقولون إا سبب حملبة الزوج لزوجته شرعا فيقولون على اهللا بال علم

، وهم   ؛ كذلك القائلني على اهللا بال علم بأحكامه ؛ ألننا ال نعلم أن ذلك سبب ال شرعا وال حسا وال قدرا



، أو يتصورون أنفسهم علماء وليس  ياء العلم الذي يقولون حنن علماء، ومنهم أدع كثريون جدا؛ منهم العامة

: أن رجال  ؛ ومن األشياء اليت مرت علي قريبا وهي غريبة ؛ هؤالء أيضا يقولون على اهللا بال علم عندهم علم

 ؛ ألن اهللا ؛ فقال له طلق امرأتك مرتني أنا ما أكتب طلقة واحدة ذهب إىل إمام مسجد ليكتب له الطالق

، فحسبت أن األمر كما يقول فقلت نعم  ، إمام مسجد يقول أنا ما أدري هو إمام )) الطالق مرتان ((يقول: 

، تالعب بكتاب  ، ما جيوز لإلنسان أن يطلق طلقتني ؟ هذا حرام اكتب إين طلقت امرأيت طلقتني مع أن هذا

؛ ألنه قال بعد ذلك فإن طلقها  ة مرتانوجل، ومعىن اآلية واضح يعين الطالق الذي ميلك فيه الرجع اهللا عز

قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر  ؛ لكن هذا من اجلهل العظيم، هذا جهل مركب؛   الثالثة فال حتل له

؟ على كل حال إن هذا ـ  صادق احلمار هذا   كنت أركب   ألنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب

، أو  ، أو أفعاله ؛ فالقول على اهللا بال علم يف ذاته، أو أمساءه وصفاته والعياذ باهللا ـ القول على اهللا بال علم

؛ وإال لو كان  ؛ والغالب أنه ال حيمل ذلك إال حمبة الشرف والسيادة واجلاه أحكامه كل ذلك من أوامر الشيطان

ال يقول على اهللا ؛ وصار  وجل ومل يتقدم بني يديه ويدي ورسوله عند اإلنسان تقوى ال التزم األدب مع اهللا عز

؛ فاحلاصل إن هذا من القول  إال ما يعلم أن اهللا قاله إما يف كتابه أو يف سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأمره

 ، أشد من ذلك  الطالب : ما رأيكم فيمن قال على اهللا ما يعلم أن قول اهللا خالفه؟  . على اهللا ما ال يعلم

، املراتب  اهللا ما يعلم أن اهللا قاله خبالفه، هذا أشد؛ فاملراتب إذا ثالثة ؛ يقول على هذا أشد أي نعم  الشيخ :

، وأن يقول ما يعلم أن اهللا مل يقله هاتان مرتبتان والثالثة:  : أن يقول ما يعلم أن اهللا قاله يف القول على اهللا ثالثة

؛ ثالثة يعلم أن اهللا  ؟ أي نعم بينهما فرق ؟ بينهم فرق يف الثاين والثالثة أن يقول ما مل يعلم أن اهللا قاله فهمتم

فإذا قال قائل ألستم تبيحون ؛  قال خبالفه الثانية؛ والثالثة: ال يعلم أن اهللا قاله فقال على اهللا ما مل يعلم وهو حمرم

، اجلواب  بلى اجلواب بلى، ال نعم الشيخ :بلى،  الطالب :؟  ؟ فما هو اجلواب الفتوى بالظن أو بغلبة الظن

؟ اجلواب على اآلية أننا يف احلقيقة إذا أفتينا  )) أن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ((ى؛ فما اجلواب عن اآلية: بل



فاتقوا اهللا  ((؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أباح لنا أن نفيت بذلك يف قوله تعاىل:  بالظن فقد قلنا على اهللا ما نعلم

؛  ومعلوم أن غلبة الظن خري من التوقف )) ف اهللا نفسا إال وسعهاال يكل ((ويف قوله: ))  تعالى ما استطعتم

وكثري من مسائل الفقه اليت يتكلم ا العلماء وحيكمون ا كثري منها ما أقول كلها أو أكثرها ال كثري منها يكون 

ه ال يف الداللة وال مبنيا على غلبة الظن والرجحان وليس أمرا قطعيا ال يف الداللة وال يف املدلول الذي استدلوا ب

هل أي فتوى هي قول على  السائل :نعم؛  الشيخ :شيخ؟   السائل :  . ، ال يف الداللة وال يف الدليل يف الدليل

؛ لكن  يعين مثل الذي قال واحد هذا حالل وهذا حرام واضح هذا قول على اهللا السائل :نعم؛  الشيخ :اهللا ؟ 

خالف واألمر بسيط يقول له افعل كذا بس يعين يقول له افعل قال هذا  لو يسأل مثال واحد يف أمر مشتبه وفيه

أي نعم ألنه سأله عن دين يدين اهللا به واهللا ال يدان به إال مبا  الشيخ :؟   حالل وال حرام هل هذا قول على اهللا

شهورة بارك اهللا فيك ال ال امل الشيخ :يعين هذه أقرب معناها املشهورة يعين نقول له افعل كذا؟  السائل :شرع ؛ 

يف غري مسائل الدينية؛ الذي مشهورة حمضة مبنية على الرأي هذه غري مسائل الدينية أما مسائل الدينية فهي فأنا 

( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل مث قال اهللا: (  ما أمرته إال بناء على الشرع هو هكذا فهذا هو القول على اهللا.

 قيل هذه مبنية للمجهول وأصلها؟ قول، ال أصلها )) إذا قيل لهم )) (( ا عليه آبائنااهللا قالوا بل نتبع ما ألفين

؟ قول مثل ضرب،  ، خولة ، قول ، أصلها قال ؟ قول أصلها قال ، قول نعم، قول الشيخ :،  قول  الطالب : ؟

مثل ضرب هذا أصلها؛ لكن صار فيها إعالل وهي أن الواو مقصورة فقلبت ياء مث كسر ما قبلها للمناسبة فقيل: 

(( إذا قيل لهم اتبعوا ما ال للكفار  الشيخ :الذين قالوا على اهللا،  الطالب :أي ملن؟  )) (( وإذا قيل لهمقيل 

ما اسم موصول يفيد  )) (( ما أنزل اهللا؛ وقوله:  للمأمور وتركا للمحظور اتبعوا يعين خذوا به فعال )) أنزل اهللا

؛ وقد قال كثري من أهل العلم إن  ؛ واهللا أنزل على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم الكتاب واحلكمة العموم

فيما أنزل اهللا قلنا إا اسم موصول واسم املوصول حيتاج إىل صلة ))  ما أنزل اهللا ((؛  املراد باحلكمة السنة

العائد حمذوف تقديره:    الشيخ : ؛ حمذوف الطالب :؟  نعم أين العائد )) أنزل اهللا ((وعائد؛ الصلة هي قوله: 



بل هذه لإلضراب  )) قالوا بل نتبع ((؛  ما أنزله اهللا؛ إذا قيل هلم هذا القول ال يلينون وال يقبلون بل يكابرون

ما أي الذي فهو اسم  )) بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ((:  اإلبطايل يعين قالوا مبطلني هلذا القول الذي قيل هلم

والقرآن يفسر ))  قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا ((؛ ألفينا وجدنا كما قال تعاىل يف آية أخرى:  موصول

؟ إىل القرآن مث السنة مث  يف قواعد التفسري: أننا نرجع يف تفسري القرآن إىل؛ وقد ذكرنا فيما سبق  بعضه بعضا

على خالف يف هذا يف أقوال الصحابة مث بعد ذلك قول كبار التابعني املعتنني بالتفسري كمجاهد وقتادة وحنومها 

؟  من اهلدى وال من الضاللأي ما وجدناهم عليه  )) ما ألفينا عليه آبائنا ((؛ وقوله:  ة التابعنيألالثاين يف مس

آبائنا املراد م آباء الصلب واألجداد أيضا حىت  )) (( ما ألفينا عليه آبائنا؛ وقوله:  من العام حقا كان أو باطال

؛  ؛ هذا هو اجلواب وهو جواب غري صديد بل هو جواب باطل خطأ ما توارثوهم عن أجدادهم داخل يف ذلك

أو لو كان نشوف  )) (( أو لو كان آبائهم ال يعقلون شيئا وال يهتدونه: وجل يف قول وهلذا أبطله اهللا عز

الطالب أو كلها لالستفهام؟ أي نعم، نعم، ولو؟  الشيخ : االستفهام  الطالب : مصطفى يعرب لنا أو لو كان ؟

 الطالب :؟  اهلمزة؟ نعم، أي نعم، لوجود، نعم؛ ما تقولون يف اإلعراب  أداة امتناع الشيخ :لو أداة امتناع،  :

و الواو للعطف وقدم االستفهام على  الطالب :أو أو؟ ال اهلمزة فقط، فقط؟ نعم،  الشيخ :اهلمزة لالستفهام، 

يعين إما أن  الطالب :ما فيه التجوز،  الشيخ :، ففيه مذهبني لعلماء النحو إما أن جيعل التجوز يف،  العطف

، إما على املذهب األول إما أن تكون االستفهام قدر على أصلها و  نقدر فعال مثال إما أن نقدر فعال فنقول

، هذا رأي؛ والرأي الثاين: أن نقدر فعل مناسب بعد اهلمزة،  ، هذا رأي فقدم االستفهام على العطف هذا

الطالب ؟  كيف نقدر هنا على هذا الرأي الشيخ :وتكون احلرف عطفا على هذا الفعل، على ذلك فعل مقدر، 

طيب  الشيخ :؛  أيتبعون ولو كان، آبائهم، ال يعلقون، ولو كان آبائهم الطالب :أيتبعون؟   الشيخ : عون،فيتب :

فعل  الطالب :؟ أين فعل الشرط؟  شرطية زين أين فعل الشرط؟ نعم الشيخ :ولو هنا شرطية،  الطالب :ولو؟ 

، نعم، فعل  التقدير، فاتبعوين كما هداهم الطالب :ويش التقدير؟  الشيخ :؟ فعل الشرط حمذوف،  الشرط



فعل الشرط كامل صح ، فعل الشرط كامل، جواب الشرط حمذوف، وجواب الشرط  الشيخ :،  الشرط كامل

ولو كان  أيتبعون آبائهم )) ((وجل:  يقول اهللا عزالثاين نعم. حمذوف على املشهور أو ال حيتاج على القول 

ال يعقلونه املراد بالعقل هنا عقل التصرف  )) ال يعقلون شيئا ((حقون أن يتبعوا آبائهم يف هذه احلال اليت ال يست

؛ فعقل اإلدراك هو مناط  ؛ ألننا ذكرنا فيما سبق أن العقل عقالن: عقل تصرف وعقل إدراك ال عقل اإلدراك

ل التصرف فهو ؛ أما عق التكليف الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقولون من شرط وجوب كذا وكذا أن يكون عاقال

؛  ؟ عقل التصرف حمل املدح والثناء مبعىن أن يكون لدى اإلنسان عقل مينعه عما يضره؛ فهنا أي العقلني يراد

ال يعقلون  ((؛ فقوله:  ؛ لكن ليس عندهم حسن التصرف ، وآبائهم يدركون ما ينفعهم ويضرهم فآبائهم أذكياء

 أي ال يتصرفون تصرف العاقل حبيث يدركون ما ينفعهم ويضرهم فيدفعون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم شيئا ))

شيئا نكرة يف سياق النفي والنكرة يف سياق النفي ؟ بالعموم ؛ فإذا قال قائل: إذا كانت  )) شيئا ((؛ وقوله: 

يف أمور الدنيا حيسنون التصرف أليس  العموم فمعىن ذلك أم ال يعقلون شيئا حىت من أمور الدنيا مع أم 

؛ فيقال هذا ليس بشيء بالنسبة ما يتعلق يف  ؟ فهم يبيعون ويشرتون ويتحرون األفضل واألحسن هلم كذلك

؛ أو يقال إن املراد ذا العموم اخلصوص ألن املقام  ، ليس بشيء بالنسبة ملا يتعلق يف أمور اآلخرة أمور اآلخرة

فيكون  )) اتبعوا ما انزل اهللا قالوا بل نتبعهم ((وعمل ليس مقام الدنيا وبيع وشراء  ، منهاج هنا مقام منهاج

؛ وكال األمرين يرجعان إىل معىن  ؟ شيئا من أمور اآلخرة املراد هنا املراد بكلمة شيئا الذي هي هامة ويش املراد

قول إن شيئا أريد ا العموم أصال ، أو كال االحتمالني يرجعان إىل معىن واحد؛ لكن هل نقول الفرق هل ن واحد

، أو نقول إن أمور الدنيا مل يرد ا أصال، مل ترد ا أصال؛  لكن خرجت منها أمور الدنيا ألا تافهة ليس بشيء

ال يعقلون وال يهتدون إذا قيل إذا فسرمت العقل  )) وال يهتدون ((ألن املقام هنا مقام عمل ومقام آخرة ؛ وقوله: 

رشد فهو االهتداء فيكون فكيف جيمع بينهما ؟ قلنا اجلمع بينهما أن العقل بالنسبة للتصور وحسن بأنه عقل ال

اإلرادة واالهتداء بالنسبة للعمل والسلوك يعين هم ال يهتدون فيعملون يكون هداية وليسوا أيضا يعقلون فيدركون 



يعقلون وال يهتدون هل يستحقون أن يتبعوا؟ ؛ هؤالء الذين ذا الوصف ال  إدراكا يتصرفون فيه تصرفا نافعا هلم

وسنتكلم إن شاء  )) أو لو كان آبائهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون ((ال؛ وهلذا جاءت مهزة اإلنكار يف قوله: 

   اهللا على فوائد هذه اآلية مبا يدل على أن كثريا من أهل الضالل الذين يتعصبون ألئمتهم داخلون يف هذه اآلية.

  


